
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  239: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  239-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:38(  ؟)  حسيبه وهللا وكذا كذا أحسبه فليقل أخاه مادحاً  بد , أحدكم كان إن(  وسلم عليه هللا صلى النبي قول معنى ما - 1

  ) 00:12:40(  ؟)  يظنون مما خيراً  واجعلني يقولون بما تؤاخذني , اللھم(  معنى ما - 2

  ) 00:14:45(  ؟. صغيراً  الداخل كان وإذا ؟.المتصدق أو الفريضة عن المتأخر ، الصAة في يؤم من - 3

  ) 00:41:24(  ؟ السAم بعد السھو سجود في اMمام متابعة المسبوق يلزم ھل - 4

  ) 00:46:39(  ؟. الھدى واتبع ؟ للمذھب انتصر الحق يتبع لم لمن يقال ھل - 5

 ) 00:56:01(  ؟ المصلي يدي بين المرور حكم ما - 6

 

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

املدح مصدر قد يراد به معىن الفاعل يعين تكون أنت مادحًا ، وقد يراد به معىن املفعول أي تكون  ... :الشيخ 

  . ...أنت ممدوحاً ، فنحن نتعرض للمدح ، له معنيان 

  دح مرات هيك ومرات هيك ،نتعرض للم :السائل 

  .شوفت شلون فهمت علّي  :الشيخ 

  . مرات مندح ومرات ُمندح  :السائل 

، وكأنك شيخ العرب وشيخ اإلسالم ، فنريد نعرف حكم حقيقة إذا ما مدحنا إذا  ...مرات متدح مثًال  :السائل 

، ومنها شقني إذا كان هذا الشيء  أردنا أن مندح شخص ونعتقد هذا الشيء فيه ، مث إذا أحد تطرق لنا باملديح

  موجود فينا ، فماذا يكون ردنا ، وإذا مل يكن موجود فينا ، كذلك كيف نرد عليه ؟ 

( : هناك حديث معروف لدى اجلميع وجواب لطرف من أطراف هذا السؤال ، وهو قوله عليه السالم  :الشيخ 

، )ذا واهللا حسيبه ، وال يزكي على اهللا أحدًا إن كان أحدكم البد مادحًا أخاه ، فليقل إني أحسبه كذا وك

احلديث ذا الشطر يعطينا حكماً إسالمياً وهو أنه ال ينبغي إذا مدحنا إنساناً مبا يبدو لنا منه أن نقطع بذلك ، 

 وإمنا أن نقرنه بالظن ، أنا أعتقد أن فالنا رجل صاحل ، فيما أظن واهللا حسيبه ، وال أزكي على اهللا أحدًا ، هذا



فيما يتعلق باملادح ، فيما يتعلق باملمدوح املسألة ختتلف من شخص إىل آخر ، مع العلم بأن هذا االختالف له 

أثره يف اتمعات اإلسالمية املرباة تربية إسالمية ، يعين يف اتمعات األوىل ، وهي أن املدح إذا كان يؤثر يف 

( : وذا أشار عليه السالم بقوله . على اآلخرين فيحرم ذلك املمدوح ويفتح له جمال الكرب واخليالء والتعايل 

، حنن كعادتنا يف فهم أحاديث نبينا ال نفصل  )المدح هو الذِبح ، المدح هو الذِبح ، المدح هو الذِبح 

حديثاً عن أحاديث أخرى ، تتعلق كل هذه األحاديث يف املوضوع الواحد ، وإمنا نلمها مجيعاً ، مث نأخذ اخلالصة 

لو نظرنا إىل هذا احلديث لوحده لقلنا املدح هو . واملثال اآلن بني أيدينا . من جمموعها وليس من فرد من أفرادها 

الذبح مطلقًا ، لكننا جند أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد مدح عشرات الناس ، وحنن نتيقن أن هؤالء 

ربية إسالمية خالصة ، فاملدح ال يؤثر فيهم إال على املمدوحني ، مل يذحبوا ذا املدح ، ألم كانوا مربيني ت

العكس ما حيصل بالنسبة لآلخرين الذين إذا مدحوا استكربوا يف األرض ، هؤالء يتضاعفون باملدح ويتصاغرون 

بينهم وبني رم على األقل وال يغرتون بأنفسهم ، ولذلك فصلنا ذلك التفصيل فيما يتعلق باملمدوح ، وذلك 

صته ، أن املدح قد يكون وعلى الغالب يف زماننا ذحبًا لكن ليس من الضروري أن يكون كذلك ، يعين ما خال

بالنسبة لكل فرد من أفراد املسلمني ، فقد ال يكون ذحبًا لبعضهم ، ويكون ذحبًا جلمهورهم ، وملا كانت القواعد 

األمر الغالب ، وذلك ال يعين أن هلا  اإلسالمية يالحظ فيها دائمًا ما هو الغالب ، فتوضع القواعد مالحظة هذا

بعض املستثنيات، الذي ينبغي أن منشي عليه والشك وال ريب فيه ، أن نتحاشى املدح مطلقًا ، وإذا مدحنا 

اختذنا الوسيلة اليت شرعها الرسول لنا عن ربه تربك وتعاىل ، فنقول فيما نظن فيما حنسب واهللا حسيبه فال نزكي 

يروي بعض احملدثني كاحلاكم يف املستدرك حديثًا يتناسب مع هذا التفصيل كل املناسبة ،  على اهللا أحدًا ، هنا

ولكن احلديث بالنسبة للقواعد احلديثية ، هذه القواعد ال تسمح لنا بأن نرويه حمتجني به ، ملا حنن يف صدده وإمنا 

من باب التذكري أنه حديث ال يصح : نياً استئناسًا واستشهادًا ، وليس احتجاجًا وثا: نذكره ألمرين اثنني أوًال 

إسناده ، ألن فيه عبد اهللا بن هليعة املصري القاضي العادل املشهور بعدله يف القضاء ولكنه أصيب مبصيبة جعلت 

حافظته تضعف ، وبالتايل خيلط يف أحاديثه التفصيل هناك لسنا اآلن بصدده ، املهم هذا احلديث يرويه احلاكم 

إذا ُمدح المؤمن ( : اده عن ابن هليعة ، بإسناده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف املستدرك بإسن

احلقيقة أن احلديث مجيل بالنسبة ملن ؟ بالنسبة للمؤمن ، لكن أين  ...، ربا أي منا وزاد  )ربا اإليمان في قلبه 

هذا صعب ال ننفي ، لكن صعب . نمي إميانه هذا املؤمن اليوم ، حىت نقطع بأن املدح ال يذحبه ، وإمنا يريب وي

إجياده يف هذا السواد القامت الذي يشمل اجلماهري ، وهكذا ينبغي أن نفهم موضوع املدح ، شيء يتعلق باملادح  

وشيء يتعلق باملمدوح ، فاملادح إذا مدح عن اعتقاد ، فيقول إن شاء اهللا وال نزكي على اهللا أحداً وال بأس عليه 



املمدوح قد يتأثر ويتضرر ، وهذا هو . ما إذا مدح نفاقًا وتفرغًا وتزلفًا ، فهذا ما حيتاج إىل بيان من ذلك ، أ

الغالب ، وقد ال يضره ، بل رمبا يتأثر يف وجدانه ويف ضمريه ، إنه كيف الناس هؤالء مغرتين به مغشوشني فيه ، 

ة مغرورين به ، فقد يضطرب ، وقد يبكي ، وهو يعرف ما بينه وما بني ربه ، أنه مقصر ، لكن هؤالء اجلماع

بسبب إنه أوهم الناس صالحًا ، وهو يعرف أن ما بينه وبني اهللا خراب ووبال ، هذا ما حيضرين بالنسبة هلذا 

  . السؤال 

  ؟ ) ...عاجلة المؤمن بشرى الناس عليه ( شيخنا يف نفس املوضوع فيما أعلم يف حديث  ... :السائل 

  . ُبشرى  :الشيخ 

  . بشرى عاجلة املؤمن ، أي نعم  :لسائل ا

  . ال بأس لكن هذا السؤال ال خيالف موضوعنا ، يعين هذا له عالقة حبديث آخر وهو  :الشيخ 

  .  )بشرى عاجلة المؤمن ثناء الناس عليه (  :السائل 

  . ثناء الناس عليه  :الشيخ 

  . عاجلة ملؤمن ثناء الناس عليه  :السائل 

  . ل آخر سيدي سؤا :السائل 

يف حديث آخر يتعلق حبديثك وليس حبديثنا ، وهو كيف أعرف إذا كنت حمسناً أو مسيئاً ، أجاب بأنه  :الشيخ 

هذا ليس له عالقة باملدح يف الوجه ، . اسأل جريانك ، فإن أحسنوا الثناء عليك فأنت حمسن وإال فأنت مسيء 

الناس ، حىت حيسنوا الثناء عليه وال يسيئوا الثناء عليه ،  هذا له عالقة يف توجيه اإلنسان إىل إحسان معاملته مع

  . أي نعم ، تفضل يا دكتور . فاملدح الذي كنا فيه شيء آخر 

  

  .تفضل دكتور  :الشيخ 

القول إذا مدح اإلنسان جيب اللهم اجعلنا خريًا مما يظنون واغفر لنا ما ال يعلمون وال تؤاخذنا مبا  :السائل 

  . يقولون 

، ألنه يوجد أفضل  ...هذا أثر من لو كان بعد رسول اهللا نيب لكان هو و ليس هو عمر أعطى بالك  :الشيخ 

اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون " : ، فأبو بكر كان إذا ُمدح قال  ...من عمر وهو أبو بكر ، هذا قول أيب بكر 

  . ...، هل بقى عندك شيء ؟ ، هذا شيء عظيم جداً  "واجعلين خرياً مم يظنون واغفر يل ما ال يعلمون 

  ، هل املقصود حقيقًة أو ناحية جمازية ؟  )احثوا في وجه المداحين التراب ( حديث  :السائل 



هذا السؤال مثل ذاك السؤال ملا سألت هؤالء عم يقولوا كذا وكذا ، قلت لك هم ونيام ، يلي مبدح  :الشيخ 

ناك ما هي الفائدة من هذا السؤال وما أجبتنا ، اآلن شو ويقول ما يعتقد قلت أنت أنا ال أعتقد كذا ، سأل

  الفائدة من السؤال ؟ 

  . من أجل أن نفعل السنة  :السائل 

  . ما بتفعل أنت الشيء هذا  :الشيخ 

  

شيخنا ملا دخلت أنا عدنان تصدق علينا بالصالة معي ، فعدنان يقول إنه أنا أؤم ، ألنه صاحب بيت  :السائل 

، معه هي  )أي مؤمن تصدق على أخيه بارك اهللا فيك ، فقال فليصلي معه ( يه السالم ، كون الرسول عل

  ضمري متابع ، كمقتدي أم كإمام ؟ 

  . ال ، مقتدي هو به ، من يصلي معه ، هو الداخل إمام ، وهذا مأموم  :الشيخ 

  . ولو يف بيته  :السائل 

  . نعم ولو يف بيته  :الشيخ 

  . ان صدقت يا شيخ عدن :السائل 

يا سيدي بالنسبة للسؤال الذي سأله عصام وأعطيته اجلواب ، حنن صارت عندنا القضية حينما جاء  :السائل 

عصام ليصلي املغرب ، وكان عدنان مل يصل السنة ، فعدنان يقول إن عصام يؤم باعتبار عدنان صلى الفريضة ، 

ي مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم مأمومًا ، مث فأنا خطر يف بايل ، إنه سيدنا معاذ رضي اهللا عنه ، كان يصل

يذهب إىل قومه فيصلي إمامًا وكان هو يصلي بنية النافلة ، وهم بصلوا الفريضة ، فهذا باب جواز أن يكون 

اإلمام يصلي نافلة واملأموم يصلي فريضة ، فظاهر طرح وأنا وافقته ألين أنا أمارس هذا الشيء ، ألنه طاملا عدنان 

  . د النافلة ، فليصلي عدنان يف بيته ، يصلي عدنان إماماً نافلته ، ويصلي الدكتور عصام فريضته مل يصل بع

  . أنا فهمت العكس  :الشيخ 

  . ال ، هذا الواقع  :السائل 

  . كيف ؟ اآلن أنت صليت إمام ؟ وبعدين شو قلت له ؟ قلت له أصبت   :الشيخ 

  . ...بع حديث الرسول عليه السالم ، بالتصدق على من قدم أنا قلت لعدنان أصبت كونه عدنان ات :السائل 

  . معلش أنا ما بدي حلجة ، بس فهمت أنه هذا يلي فعلته أنت هو رأي عدنان  :الشيخ 

  . نعم رأي عدنان ، أنه أميت كونه اتبع حديث الرسول عليه السالم  :السائل 



  . هذا رأي عدنان  :الشيخ 

  . أنه أنا أصلي إماماً  :السائل 

  معلش أنا عم اسأل سؤال ، هذا رأي عدنان ؟  :الشيخ 

  . نعم يا سيدي  :السائل 

  . أبو حيىي بقول ال هذا مش رأي عدنان  :الشيخ 

طاهر وزهري قالوا الرأى اآلخر أنه عدنان يصلي نافلة ، وأنا أصلي بنية الفريضة خلفهم وراءهم وهو  :السائل 

  . يصلي إماماً 

  . إنه كان إماماً وكان االقرتاح ، أنه يصلي السنة بعد ، فيأيت بالسنة ويأمت به عصام فريضة حديث معاذ  :السائل 

  معليش هذا وجه والوجه الذي وقع ؟  :الشيخ 

  . ...هو بالعكس إنه عدنان ما صلى  :السائل 

  لكن جاز شرعاً أم ما جاز ؟ . يا أخي ما نسأل إنه العكس ، صحيح  :الشيخ 

  شرعاً ؟  كيف جاز  :السائل 

  إذاً شو القصد من هذا ؟  ... :الشيخ 

  نسأل عن األفضل واألمثل ؟  :السائل 

إال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، وملا بتأيت : طيب ملا بتأيت إىل القضية يلي ذكرها هو وهو  :الشيخ 

  .  قضية إىل إمامة صاحب البيت هل يالحظ فيها األحق يف القراءة ، مبدأ األحق بالقراءة

  . ال يالحظ بل يؤخذ حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يؤخذ باحلديث يا شيخ  :السائل 

نعم ، ال يالحظ ذلك ، اآلن صليت اجلماعة يف املسجد ورجل تأخر ، فأراد أن يصلي وحده ، فذكر  :الشيخ 

تفهمون مجيعًا ،أي يصلي  يصلي معه كما.. املذكر اجلماعة أن يصلوا أال رجل بتصدق على هذا فيصلي معه 

مقتدياً به ، إذ كان هذا املقتدي به أعلم من ذاك الداخل ، هل ينعكس املوضوع ، فيصبح هو إماماً ، والداخل 

  . يصبح مقتدياً 

  ...هل يؤخذ دوما من األفضل  ...أبداً  ... :السائل 

متخلف عن اجلماعة وأراد أن يصلي وحده ، هنا اآلن ال ينظر بالنسبة للقراءة ، ألنه قضية طارئة ، هذا  :الشيخ 

فواحد من اجلماعة ولو كان أقرأهم وأحفظهم للسنة ، هو وظيفته ما يؤم ،  وظيفته يقتدي ، أي نعم يعين هذه 

  املسألة من عشرات املسائل واليت تؤخذ بواقعها ، وال تدخل يف القاعدة العامة ، واضح ؟ 



  . نعم  :السائل 

ا أنت أتيت حبادثة معاذ حنن نعرتف ا طبعاً وندعو إليها ، لكن تلك حادثة يف وضعها طيب ولذلك مل :الشيخ 

  . ، وهذه حادثة أخرى لوضعها ، فلكل دورها وجماهلا 

  اآلن عندما صلى عدنان مأموماً ، عدنان صلى النافلة أم صلى نافلة غري السنة الراتبة ؟  :السائل 

  . ...تصدق عليه  :السائل 

هو بذكرين بقصة ذلك الفالح ، وخطيب  ...ع يا دكتور اهللا يهديك ال تصري حمدث عن غريك ، امس :الشيخ 

القرية ، جاء اخلطيب لرجل صاحب مدجنة ، بقول يا شيخ كل ما بدخل مدجنيت بشعر أنه ينسرق منها 

ى دراهم فراريش، وما بعرف من هو اجلاين ، قال له طيب أنا بدبر لك األمر ، بس الظاهر اتفق معه عل

احلمد هللا رب العاملني والصالة : معدودات ، بس قال لك أحضر يوم اجلمعة صعد اخلطيب على املنرب وقال 

فاتقوا اهللا عباد اهللا إىل آخره ، ما بال أحدكم يسرق دجاج : والسالم على سيد املرسلني ، إىل آخره ، أما بعد 

 ...ه إال واحد عمل هيك ، يعين وضع يده على رأسه ، جاره مث يأيت املسجد وعلى رأسه ريش الدجاج ، ما شاف

بعد الصالة قال له هذا غرميك ، لصاحب املدجنة ، وصاحبنا هنا بعرف حاله ، ولذلك أنا بقول اسرت على 

  . ...نفسك يا أستاذ ، أنا قلت لك تلك الساعة اسرت عليك ، 

  . وبعدين كلهم عارفني أنا املقصود  :السائل 

ش ما تسرت حالك ، شو معىن اسرت حالك ؟ يعين ال تعمل عمل حباجة إىل تتسرت ، هذا معناها طيب لي :الشيخ 

  ، مش معناها اعمل مث اسرت حالك ، نعم أين وصلنا ؟ 

وصلنا إىل أن القادم الذي مل يصل الفريضة هو الذي يكون إمام بغض النظر عن االعتبارات األخرى  :السائل 

   .من القراءة والعلم بالسنة 

  . أي نعم  :الشيخ 

اآلن عدنان ما صلى سنة املغرب املؤكدة ، عدنان يصلي مع عصام بنية السنة الراتبة ، أم يصلي نافلة مث  :السائل 

  يأيت بالسنة ؟ 

  . ال ، يصلي السنة طبعاً  :الشيخ 

  .اآلن الوضع فيه تفصيل آخر  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

  .يضة صيب الداخل الذي مل يصل الفر  :السائل 



  .,صيب صغري الداخل أي نعم  :الشيخ 

فهل تؤخذ الواقعة على ما هي عليه وبالتايل إسقاط عمليات األولويات القراءة والسن وما شابه أم كيف  :السائل 

  ؟ 

  هل تعرف قصة الصيب الذي كان يؤم الرجل امللتحي بل الرجاالت امللتحية ؟  :الشيخ 

  . ال  :السائل 

بس ميكن راحيني نعطيك أول اخليط ، رجل امسه عمرو بن أيب سلمة ، ولد وبعدين  ...تعرفها ال ، ب :الشيخ 

صار رجل ، أبوه كان من األنصار الذين آمنوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل اهلجرة ، مث وفد هو ومجاعات 

حبكم جديد هو صالة اجلماعة ، ما   من رجال املدينة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مكة ، فرجعوا وقد جاءوا

يؤم القوم ( كان من قبل يف صالة مجاعة يف صالة لكن ما كان يف صالة مجاعة ، ومع هذا احلكم اجلديد 

، قال هذا الغالم ، فنظروا فلم جيدوا يف املدينة أقرأ مين فقدموين إمامًا ، فصليت م ،  )أقرأهم لكتاب اهللا 

   عرفت إكمالة القصة أم لسى ؟

  . ال  :السائل 

عجيب ، طيب قال فصليت م ، وعمره الرواية تشك بني سبع سنني أو تسع سنني بس ، قال فلما  :الشيخ 

  انتهيت من الصالة ، صاحت إحدى النساء ، أال تسرتون عنا إست إمامكم ، تذكرون اآلن القصة ؟ 

  . نعم تذكرت  :السائل 

بشيء كفرحي ذه الشملة ، أليس هذا صيب ؟ صيب وقد أم الرجال  قال فاشرتوا يل مشلة ، فما فرحت :الشيخ 

  . بصالة اجلماعة ، ألنه أقرأهم 

  .هذا حكي أنا  :السائل 

  . ال مش هذا كالمك ، هذا كالمي أنا ، قلنا أن هذا املبدأ العام ، شلون هذا حكيك هذا كالمي أنا  :الشيخ 

    ...دم جواز أنت عطلت يا سيدي الشيخ عطلت وقلت ع :السائل 

امسح يل امسح يل مش ذكرنا لك أن القاعدة حمتفظ ا لكن كل حادثة نعطيها حكمها ، وشلون بتقول  :الشيخ 

  إين عطلتها ؟ 

عطلت أنت أن يؤم األكثر قراءة ، عطلت فيها والسن وصاحب البيت وما شابه ، ألنه هذاك جاء  :السائل 

  . وقال من يتصدق عليه وصلى معه 

أنا قلت دائمًا الزم جنمع بني  ...ساحمك اهللا لو أن علي تكلم ذا الكالم قلنا ما نستغرب يعين ،  :الشيخ 



األحاديث ، فلما جنمع بني األحاديث ، فلما جنمع بني األحاديث ، ونطبق كل حديث مبكانه ، ليس معناه أننا 

يؤم القوم أكربهم سناً . كتاب اهللا ، إال كذا عطلنا احلديث الثاين ، وإمنا خصصناه ، أي قلنا يؤم القوم أقرأهم ل

يعين مثالً شو معىن ال يوأم الرجل يف سلطانه ؟ . إال كذا ، من أين نأخذ كلمة إال وإال ؟ من األحاديث األخرى 

أنا بقول معك ال ، واحدة ثانية ، لكن الفرق . إذًا مثل هذه أنت بتقول ال . يعين ألنه أقرأ القوم ؟ اجلواب ال 

إمنا بقول لك خصصت احلديث وبقول عفي عليك ،  .  وبينك يا أبو حيىي ما بقول لك عطلت احلديث بيين

  . ...كويس 

  .  ...أنا حىت أفهم وما جاوبتين ، أنت أعطيتين القاعدة ، واآلن ما جاوبتين يف صيب  :السائل 

. م ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا شلون ما جاوبتك ؟ سبحان اهللا قصة الصيب ، داخل يف املبدأ العا :الشيخ 

 ...فأنت جبت يف تلك الساعة حادثة ، إنه لو كان الداخل صيب أليس كذلك ؟ طيب هذه احلادثة اجلزئية 

  .. طيب أنا بقول لك األهم هذه القاعدة 

  . ...أال تطبق على الرجل الذي أم وصلى  :السائل 

ب السلطان يؤمه ، ألنه يؤمه ال يؤم الرجل يف سلطانه أيضًا يا سيدي بتنطبق القاعدة على صاح :الشيخ 

فسألتك ، هذا الرجل الذي ال يؤم يف سلطانه لو كان صبياً أحسن شيء ميشي على أسلوبك ، لو كان صبياً هو 

  يؤم أو ال يؤم ؟ 

  الصيب مع وجود ماذا ؟  :السائل 

  جايك أنت اآلن ، هو الصيب تبعك يؤم يف البيت أم ال ؟  :الشيخ 

  يف سلطانه ؟ : لسائلا

  . آه  :الشيخ 

  إذا مل يكن أقرأ يف القرآن ؟  :السائل 

  يا أخي أنت جاوب يؤم يف سلطانه أم ال ؟  :الشيخ 

  . يؤم يف سلطانه  :السائل 

  طيب يف هناك شيخ غريب يؤم وهو أقرأ منه ؟  :الشيخ 

  . ال  :السائل 

  . ...ها ، عطلت النص  :الشيخ 

  . ... :السائل 



خليين أقول اآليت ، الوضع اختلف خلينا نقول حنن صلينا الفريضة ، ودخلت أنت ، وحنن معنا من أقرأ  :ائل الس

  . ...منك يف القرآن 

خلينا حنفظ اآلن ونتفق على الصورة اليت يظهر أننا متفقني عليها وما لنا متفقني عليها ، اآلن الصيب  :الشيخ 

ووجد رجل أكرب منه سناً وقراءًة قلت أنت الصيب أحق ، أليس هكذا هذا صاحب السلطان هو األحق باإلمامة 

  قلت ؟ 

  حيفظ القرآن ...ال ، أنا قلت  :السائل 

  يا أخي أنا بقول لك هيك فهمت ، قول يل نعم أو ال ؟  :الشيخ 

  . ...رأيي أن يؤم األقرأ للقرآن ، حىت ولو كان يصلي معه  :السائل 

م بالفريضة ، تلك أهون ، اآلن أقيمت الصالة ، صاحب السلطان ليس هو أقرأ اترك تلك ، اآلن نتكل :الشيخ 

  القوم ، وليس هو أكرب القوم ، وهناك من هو أكرب علماً وقراءًة وسناً ، من الذي يؤم ؟ 

  . األقرأ للقرآن  :السائل 

  . ديث ال يؤم الرجل يف سلطانه ، اآلن على أسلوبك عطلت احل( طيب وشو بتعمل حبديث  :الشيخ 

  . ...خصصنا ما عطلنا ، خلينا نرجع ملوضوعنا  :السائل 

  احلمد هللا ، طول بالك لسى ما اتفقنا شو نعمل باحلديث ؟  :الشيخ 

  .تعمل به أو ال تعمل : سائل آخر 

  .شو احلديث  :السائل 

  ) ال يؤم الرجل يف سلطانه ؟ (  :الشيخ 

  . ثنينأخذ باحلديث اآلخر وفقنا بني احلدي :السائل 

  أي حديث آخر ؟  :الشيخ 

  . يلي أقرأ للقرآن  :السائل 

  أنا بقول لك شو بتعمل تعمل باحلديث ؟  :الشيخ 

  أي حديث ؟  :السائل 

  )ال يؤم الرجل يف سلطانه ؟ (  :الشيخ 

  . قلنا أن هذا خصص هذا  :السائل 

  بني يل من املخصص ومن املخصص ؟  :الشيخ 



  . ه وليش حنن بنسألك هذا أنت الذي تعرف :السائل 

انظر هذا علي عم بنظر إليك ، ها امسع شوية ، امسح يل ، اآلن أخريًا فهمنا منك شيء مل نكن  ... :الشيخ 

خِصص ومن املخَصص ، كويس وجزاك اهللا خري ، بينما حنن 
ُ
فامهينه من قبل ، وهي اعرتافك أنه شو يعرفك من امل

، ) ال يوأم الرجل بسلطانه ( حبديث ) القوم أقرأهم لكتاب اهللا يؤم ( باألول فهمنا منك أنه خصصت حديث 

بينما حنن باألول ، فهمنا أنك خصصت حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا ، حبديث ال يؤم الرجل يف سلطانه 

، شوف يا  ...، هيك فهمنا باألول ، هذ الفهم هو خطأ وهو صحيح خطأ أنك ما قصدته لكن هو صواب ، 

دائمًا األقل حكمًا بتسلط على األكثر حكمًا ، وال عكس يعين يستثىن . شان ترتاح وتزداد علمًا  أستاذ من

، حكم ) ال يؤم لرجل يف سلطانه ( األقل من األكثر ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا ، فهو نص عام ، بيأيت  

ه ، من هو أكرب منه ، من هو أعلم خاص ، فهنا يقال ال يوأم الرجل يف سلطانه ولو كان هناك من هو أفقه من

منه ألن هذه قضية خاصة ، فإذا ظهرت لك هذه القضية وخرجنا بالنتيجة باخلالصة التالية يؤم القوم أقرأهم 

واملقصود . لكتاب اهللا إال ما استثىن ، ما هو الذي استثىن ؟ لو بدنا اآلن نستحضر صور ، أوهلا السلطان 

كويس هذا أول واحد ، مث الصورة يلي حكيناها . األعلى مث صاحب الدار األدىن بالسلطان هنا اآلن هو احلاكم 

أن رجال دخل املسجد فوجد الناس قد صلوا يقال هلؤالء املصلني إال رجل يتصدق على . وكانت جمال اخلالف 

سناً إىل آخره هذا فيصلي معه ، فيقوم أحدهم ويصلي معه ، وال يصلي به ولو كان أقرأ منه ، ولو كان أكرب منه 

أال رجل يتصدق ( أقول احلديث هذا . حيضرين اآلن وعلى الطريقة العصفورية وهي رمي عصفورين حبجر واحد . 

، يف رواية أن الرجل الذي قام هو أبو بكر الصديق ، هذا العصفور األول ، العصفور ) على هذا فيصلي معه 

على أا رواية صحيحة لكن اآلن أبو بكر هنا حسب الثاين بس الرواية فيها ضعف ، ما حبب تأخذوها عين 

الرواية هذه ، كان مقتدياً أم كان إماماً ؟ كان مقتدياً ، ألن الرسول يقول ليصلي معه ، إذاً هنا ، ال تأيت القاعدة 

ة العامة ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا ، ألن هذه إمامية خاصة ، يف دائرة ضيقة وضيقة باملرة ، مثل إمامي

السلطان يف سلطانه ، فهذه كتلك ، فكما استثنيا األوىل والبد من االستثناء من القاعدة العامة ، كذلك نستثين 

، وعطلنا ) ال يوأم الرجل يف سلطانه ( األخرى ، والبد من ذلك ، وإال عطلنا احلديث األول والثاين ، عطلنا 

  . عندي  ، وهذا ما) أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ( حديث 

  . يعين إذا الصيب يصلي إماماً : أبو حيىي 

  مقتدياً ، أن يصلي إماماً بأي صورة ؟  :الشيخ 

  . الصيب يصلي إماماً : أبو حيىي 



  . هذه الصورة انتهينا منها  :الشيخ 

  . ويصلي الصيب إماماً إذا كان هو سلطان البيت  :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

  . من أعلم منه يف قراءة القرآن ولو كان هناك  :السائل 

ليس يف البيت ابنه حممد موجود يف البيت فهو يؤم اجلماعة ولو كان الشيخ  ...يعين اآلن أبو حممد  :الشيخ 

  . ...، ألنه أنت حضرتك إمام أنا مش إمام شايف كيف  ...األلباين عفواً لو كان الشيخ علي موجود 

  . ونا عصام مع عدنان يف سلطانه قدمنا اآلن إمامته على السلطان أنه يف الصورة يلي صالها أخ :السائل 

هذه صورة خاصة ما نتعداها ، هي نفسها كم هي مل نتعداه ، هو صلى ، السلطان صلى الفريضة ،  :الشيخ 

  . وقدم عليه 

  

اليمني  رجل كان مسبوقا ، فاإلمام بعد ما قرأ التشهد ، ما سجد سجود السهو وسلم عن ...سؤال  :السائل 

فقام املأموم حىت يكمل الركعة اليت فاتته ، بعدين اإلمام سجد بعد ما سلم ، وكان املأموم قائم ، ماذا يكون على 

  املأموم ؟ 

  . عليه أن يرجع ويتبع اإلمام  :الشيخ 

  . يرجع ويتبع اإلمام  :السائل 

قتدي املسبوق أن ينهض من التشهد أي نعم ، هذا كجواب عن السؤال ، لكن كتوجيه ، ال ينبغي للم :الشيخ 

فور تسليم اإلمام ، التسليمة األوىل ، عليه أن يرتيث حىت يسمع تسليمته األخرى ألن بتسليمته هذه األخرى ، 

هي إشعار بأنه متت الصالة باملائة مائة ، خاصة بالنسبة لعادة أئمة املساجد اليوم ، علمًا أن األرض مسكونة ، 

شوفتوا شلون ، ألنه من السنة أن خيتصر اإلمام أحياناً  ...السنة ، ملاذا عم تضحك ؟  وإن كانوا هم خيالفون

على التسليمة األوىل فقط ، لكن أئمة املساجد اليوم ، ما بيعرفوا هذه السنة جيهلوها ، أو جيهلوها وما بيفعلوها ، 

ا نفاقًا أو اتقاًء لفتنة أو ما شابه ذلك ، صح وملاذا ما بفعلوها ، واهللا حنن بنقول أن اهللا عليم مبا يف الصدور ، إم

أم ال ؟ ما نقدر أن فالن ما بعمل هيك بنية سيئة ، واهللا أعلم بنيته ، فلما كان الغالب على أئمة املساجد اليوم 

أنه ما بيعرفوا اخلروج من الصالة إال بتسليمتني ، إذا هذا املسبوق ال ينهض إلمتام صالته إال بعد أن يسمع 

ليمة األخرى ، أما إذا مسع التسليمة األوىل يرد هنا احتمال أن الرجل بده يسجد سجود السهو إذًا ال التس

يستعجل ، حىت ما يقع يف خطأ أنه ينهض ويرجع هكذا ، لكن إن ض البد من أن يصحح خطئه ويتبع إمامه 



 .  

  ة مث تذكر ؟ جزاك اهللا خريا إذا اإلمام ما تذكر إال بعد التسليمة الثاني :السائل 

سلم التسليمة الثانية انتهت الصالة ، انتهت هنا الصالة فاملسبوق ليس عليه شيء هنا ، ألننا حنن نعلم  :الشيخ 

من قصة ذي اليدين رضي اهللا عنه ، ملا صلى خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم ، صالة العصر ، وصالها الرسول 

يًة من املسجد ، وضع إحدى رجليه على األخرى ، والناس صلى اهللا عليه وسلم ركعتني وسلم وانتحى ناح

، قال ) كل ذلك مل يكن ( ساكتون وامجون ، قال ذو اليدين يا رسول اهللا ، أقصرت الصالة أم نسيتها ؟ قال 

نعم ، ملا سلم الرسول عليه : قالوا ) أصدق ذو اليدين ؟ ( بلى ، فنظر إىل أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر ، وقال 

خرج سرعان الناس من املسجد ، شو بدهم ؟ ها خفت الصالة ، اهللا قصر : م من الصالة ، الشاهد السال

الصالة ، وانتهى األمر ، بينما جتري هذه املناظرة  أو املناقشة بني الرسول وبني أصحابه ، اجلمهور من الناس 

) أصدق ذو اليدين ( احلاضرين بقوله  املسرعني خرجوا ال يلون على شيء ، فلما الرسول عليه السالم استوثق من

نعم ، فرجع إىل مكانه وسجد سجدتني السهو  وأتى بركعتني مث سجد سجدتني السهو وسلم ، الشاهد : ، قالوا 

هنا ما ثبت بل ما ورد إطالقًا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للذين خرجوا سرعان أنه عليكم إما أن تعيدوا 

  . ني الصالة أو جتيبوا ركعت

  أما الذين معه ؟  :السائل 

  . طبعاً يلي معه صلوا معه  :الشيخ 

  . ...أستاذي ، املأموم ما زال يف املسجد  :السائل 

نعم بس أنا جوايب أنه اإلمام أى صالته ، بالتسليمة الثانية ، فليس عليه تكليف أن يعود إىل الصالة  :الشيخ 

  .أي نعم . م ذلك ويصلي مع اإلمام كما أن أولئك ليس عليه

  

أستاذي بالنسبة ملوضوع النية ، أحد األخوة دون ذكر األمساء قال يل بأنه شيخك بيقول إنه هذا  :السائل 

  ومن يصححه إمنا يصححه إتباعاً هلوًى يف نفسه أو نصرًة ملذهبه ؟  ...احلديث ضعيف ، وتصحيحه فقط 

  . أنا ما عرفت شو احلديث وال غريي أظن  :الشيخ 

آه ، بس هو ذكر حديث اآلن أنا ناسيه ، لكن هنا أتذكر شيء بالنسبة للحكم الشرعي بالنسبة  :ائل الس

  . للرواية ، بس ختريج الشيخ على ذلك يصحح احلديث أو يضعفه ، قوله إتباعاً للهوى أو نصرته ملذهبه 

  . شو بتستفيد أنت من هذا السؤال  :الشيخ 



  . طول بالك  :السائل 

   أنا مطول بايل أكثر من الالزم ،واهللا :الشيخ 

  .خليك على بالك  :السائل 

  حلو حلو ، :الشيخ 

  .جدا  :السائل 

  . طيب بدنا نشوف شو وراء هذا احللو   :الشيخ 

  . حديث أن الصائم الذي يصوم النفل معىن احلديث إنه هو أمرينا  :السائل 

  ) .صام وأن شاء أفطر الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء ( أي نعم ،  :الشيخ 

بارك اهللا فيك ، أنت تصحح هذا احلديث ، وكأن هناك من يضعفه ، فأنت رديت عليه أن هذا الرجل  :السائل 

  . يضعف هذا احلديث اتباعاً هلوًى يف نفسه واهللا أنا ما قرأت ذلك لكين مسعت ، معليش 

  ؟  انسحبت يعين ، بس بدنا نشوف ما هي الفائدة من السؤال :الشيخ 

الفائدة كيف أنت حتكم على هذا الرجل يف إنه إتباعاً هلوًى يف نفسه أو كذا كيف حكمت على نيته  :السائل 

..  

  كذا إيش ، أو يف عطف هنا ؟   :الشيخ 

  . أو كونه ينصر مذهبه  :السائل 

  . إذاً مش أكيد إنه يتبع هواه  :الشيخ 

  كيف ؟   :السائل 

   .مش أكيد إنه يتبع هواه  :الشيخ 

  . إما هذه وإما هذه  :السائل 

  . كويس لكن أنت عن حتصرها يف إتباع اهلوى   :الشيخ 

  أنا بقول إما هذه وإما هذه ، كيف حكمت على نيته ؟ :السائل 

  معليش امسع إذا رفعنا كلمة اتبع هواه وحصرناها إتباعاً ملذهبه ، هل بتقول يل شو عرفك ؟  :الشيخ 

  . فك ، هو باألدلة العلمية وجد احلديث ضعيف نعم بقول لك شو عر  :السائل 

  كويس يعين هل معىن أنك أنت ما بتقول عن إنسان حبياتك أنه هذا ينتصر ملذهبه ؟   :الشيخ 

  . ...أنا بقول  :السائل 



  . ...انظر انظر جيداً ها بس بدك تفهم مين ، أنا كان سؤايل أنه أنت يف حياتك  :الشيخ 

  . ...أنا ممكن أقول  :السائل 

  . كيف بتقول   :الشيخ 

  . ...بقول إن كان ظهر منه ذلك  :السائل 

  وأنا شو بساوي أمل يظهر يل منه ذلك ؟  :الشيخ 

  . أنا انقل كما قال يل  :السائل 

  شو بتستفيد من هذا السؤال ؟  :الشيخ 

  . بستفيد إنه هو قالب الدنيا وما خذها على هذه املسألة  :السائل 

  . نعم  :الشيخ 

  . ...حبكي فيها كثري  :السائل 

  شو نساوي له ، مثل ذاك األوىل ، شو نساوي له ، جنيب كمامة يعين ؟  :الشيخ 

  . ال  :السائل 

  فإذاً ، شو نساوي له ؟  :الشيخ 

  يعين هو بقول أنت مطلع على نيته ؟  :السائل 

لوا ، فأنت شو بتجاوب إذا قلت عن ال حول وال قوة إال باهللا ، بّدعي يا أخي كل الناس هيك بقو  :الشيخ 

  إنسان أنه هذا ينتصر ملذهبه ، وهو بقول أنه أنت هل شققت عن قلبه ؟ شو بتقول عنه ؟ 

  . أنا بقول ظهر منه ما يدل على هذا النية  :السائل 

  . وأنا ما يطلع بيدي أقول مثل حكايتك ما شاء اهللا  :الشيخ 

  . أنت أقدر على هذا  :السائل 

  إذا شو معىن السؤال هذا كله ؟  :الشيخ 

  . ...بدي ردك على شان أقول له تعاىل مش هيك معىن قصده  :السائل 

  . ...أنا أعطيتك الرد من فمك يا مسكني  :الشيخ 

  . يعين ظهر منه ذلك  :السائل 

  . ...اهللا يهديك ، اهللا يهديك  :الشيخ 

  . ول فالن أو كذا ما يف أمهية لذلك واهللا سؤالك مش واضح ومش مباشر ، يعين شو بق :السائل 



أنا عارف شو السؤال وهو مبا أن الشيخ قال صحيح وانتهى فلماذا التجريح ذا  ...كيف اهللا يهديك   :السائل 

  . اإلنسان وعزره وحط من قيمته ويف نيته ويف علمه كذا هذا سؤاله 

نخليها لرب العاملني ، ليش ما خليتها لرب هو عم يقول من ساعة أنه ما حنكم أنه هذا عمله نفاق وب :الشيخ 

  ...العاملني ، هذه مش أول تربيكة ، 

ليش ما أوكلتها إىل اهللا سبحانه وتعاىل النية ، وحنن واجبنا نقول أن هذا حديث طيب عجبك يا أخي  :السائل 

  . ...خذ به 

  . من فمك أدينك  :الشيخ 

  . تفضل  :السائل 

شعرت ، ها كل الناس فهموا أنه أخذت اجلواب ، قلت لك أنا بقول مثل  أخذنا اجلواب ، شو ما :الشيخ 

  . حكايتك 

  . ظهر منه أنه متعصب ملذهبه  :السائل 

أيوه ها ، بعدين بدنا نغمق معك شو بس اهللا يفوشك إن شاء اهللا ، اهللا يفوشك إن شاء اهللا ، هيك  :الشيخ 

ال حول وال قوة إال باهللا ، يا أخي شو رأيك أنا  ...، ، يعين شو نقول لك نغمق لك ...أحلى اهللا يهديك ، 

  بطلب منك املدد ، أعطيين اللفظة يلي بتقوم مقام هذه الكلمة يلي ما عجبتك ، وما عجبك معناها ؟ 

  تفويش ... :السائل 

  شو يلي عجبك معناها ؟  :الشيخ 

  . كلمة اهللا يفوشك بدنا نعلق عليها   :السائل 

  ل شو هي ؟ ما شاء اهللا ما حلك تنسى ، طيب شو الكلمة البديلة عندك ؟ طيب بدها سؤا :الشيخ 

  . بغض النظر عن البديل ألن هذه الكلمة جانبية يا أستاذي  :السائل 

إذاً اهللا يرضى عليك ، فأنت ال تعلق على كلمات ما عندك استعداد جتيب بديلها فأنت مشيها ، فأنت  :الشيخ 

أنت مادام عجبك معناها ، وما عندك لفظة بديلها فليش توقف عندك اهللا  تريد من غريك ميشيها ، مشيها

  . ...يهديك ، 

  ما حكم املسألة ؟  :السائل 

نعم لسى لسى أنت ما خلصت أنا ، أمل نقل لك اهللا يفوشك واتفقنا أن ال نغمق لك ، بدنا اآلن  :الشيخ 

نسألك أنا سؤال إن شاء اهللا تكون موفق باجلواب ، نعاجل كلمة أنه اتبع هواه أو انتصر ملذهبه ، كويس ، اآلن 



  .وإذا كنت وفقت باجلواب أخذت أنا جواب السؤال ، يلي ضامره أن لك شايف 

  

السالم عليكم كيف أمسيتم عساكم خبري أهال مرحبا شو مسويني أيوه عفوا كنا على اتفاق سابق مع  :الشيخ 

  أهال مرحبا تفضل ...اإلخوة هنا 

  . ... :السائل 

ماذا عليه نقول عليه أن ال مير ، أما وقد مر فعليه اإلمث إن كان غري مضطر ، وإال   ...السرتة نعم ، ... :الشيخ 

  .فال شيء عليه ، أي نعم 

  . ... :السائل 

يارك اهللا فيك ، ألن مروره ال خيفاك إذا مل يكن لضرورة ، يكون عبثًا ، ويكون منه إهلاًء لبال املصلني  :الشيخ 

  .نعم .. شغاالً هلم عما هم يف صدده من اإلقبال على رب العاملني وإ

  . ... :السائل 

مرور حديث ابن عباس ، ليس يعين أنه مر كما جاء يف السؤال بني اإلمام وبني املصلني ، ألن كلمة   :الشيخ 

سجودهم ، ولذلك فال  بني يدي الصف بتعرف مداها بعيد جداً ، وليس حمصوراً يعين بني املصلني ، وبني موضع

ينبغي أن نأخذ هذا املعىن بأضيق دائرة ، وإمنا نأخذ باألوسع ، يعين مر بني يدي الصف من بعيد ، وهذا ما فيه 

إشكال ، كما أن بعض النسوة متر مثًال بني يدي املصلني يف صالة املصلى يف العيد أو غري ذلك ، فما يضر 

شرة ، وكما جاء يف سؤالك بني اإلمام وبني املصلني للصف األول ، هذا أما املرور بني يدي املصلني مبا. ذلك 

  يرد عليهما ما ذكرته لك آنفاً ،

  . ... :السائل 

آه ما فيها شيء ، هذه بارك اهللا فيك بقى ، مثًال إنسان يريد أن يكّمل صفاً وال جيد إال اخرتاق لصف  :الشيخ 

. فاكم أن الضرورة يقدرها صاحب الضرورة أي نعم  هو كذلك ليصل للصف الثاين مثًال أو حنو ذلك ، وال خي

  .نعم . أهًال أهالً ، السالم عليكم 

  . كنا يف موضوع اتباع اهلوى   :السائل 

أي نعم يف شيء بيقولوه العلماء بيقولوا أن هناك طائفة من أهل األهواء قبضت الكالم أنت يف زمانك  :الشيخ 

... .  

  . ن أهل األهواء مسعت يف طائفة م :السائل 



  . مل جتبين عن سؤايل اهللا يهديك  :الشيخ 

  . وإياك  :السائل 

  أنا ما بسألك أنه فيه أو ما فيه ، شايف شلون ، شو سألتك ؟  :الشيخ 

  . قبضت الكالم هذا  :السائل 

رات بل قبضت الكالم هذا يعين هل عاملت القائلني من أهل العلم ، أنه فالن وفالن وفالن بالعش :الشيخ 

باملئات ، من أهل األهواء جازمني غري مرتددين ، كما فعلت مع صاحبك وال أقول شيخك ألنه رمبا بدها شهادة 

هذه نؤجلها اآلن ، املهم هل عاملت هذه الكلمة كما عاملت تلك الكلمة ؟ أم قبضتها ومشيت ورأيتها طبيعية 

  جداً ؟ 

  . ...و قرأته واهللا أنا رأيت كالم مثل هذا القول ل :السائل 

  . أي قول  :الشيخ 

  . ...هو قولك أنه من أهل األهواء  :السائل 

  .  مش قويل عم أقول لك قول العلماء مش قويل ليش عم ترجع يل ، هذا دليل أنك حاط دئبك بدأيب  :الشيخ 

  . ال ، ال  :السائل 

  طيب ليش ارجعت يل ؟  :الشيخ 

  . قولك نقلته عنه يعين قولك نقًال عنه ، هو هذا  :السائل 

ليش اللف والدوران ، اآلن شو رأيك مبن يقول من العلماء السابقني أنه اجلماعة هؤالء من أهل األهواء  :الشيخ 

  ، أقررم قبضت هذا الكالم منهم أم رفضته ؟ 

  . واهللا إن كانوا عندي من العلماء املعروفني بالعلم والفضل ليش ال بقبض  :السائل 

  . ال لسى بدنا نلحقه ال ،  :الشيخ 

  . ...تقريباً اآلن قطع عنده نصف الوريد ،  :السائل 

  . مو شاعر ذا لآلن  :الشيخ 

  . أنا عارف إنه بصدق قولك بذاك  :السائل 

  . يعين عارف وعلى شان هيك بتلف وبدور  :الشيخ 

  . وإن يبدوا عكس الربكة  :السائل 

  سألك شو ضد الربكة ؟ ويفرح ا املسكني طيب لو واحد  :الشيخ 



  . يعين ما عرف جييب  :السائل 

  . ...حاجتنا يا مجاعة اليوم ، ربنا رايح حسابنا واهللا مع حديثنا مع الشيخ علي هذا  :الشيخ 

  . بدي أعرف ليش بقول عنه متعصب ملذهبه  :السائل 

  . يا علي اسكت  :السائل 

ملسألة خطرية جداً ، أال يشهد أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا يعين أنه مسلم وما يف له بركة واهللا إن ا :الشيخ 

على األقل ، على األقل أنا بقول شلون ما فيه بركة ، وهو نفسه وهذه املصيبة شو رأيك أنه هؤالء العلماء يلي 

  بقولوا عن أهل األهواء أم من أهل األهواء هل شقوا قلوم ؟ 

  . ال  :السائل 

  . ذا حكموا عليهم إذاً ملا :الشيخ 

  . ظهر منهم ما يدل على أم كذلك  :السائل 

  شو الفرق بني هذا القول وذاك القول ؟  :الشيخ 

  . ...يا أستاذي  :السائل 

سبحانك اللهم وحبمدك .. ، يا اهللا يا مجاعة حاجتنا ربنا يأخذنا بعدين ...آه أعصر حالك شوية  :الشيخ 

  .وأتوب إليك  أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك


